
09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร วนศาสตรและการประมง

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

1 นายนิพนธ  ตั้งธรรม ศ. วน.บ.                     

วน.ม.(วนศาสตร)  

Ph.D.(Forest 

Resource)

การจัดการลุมน้ํา การจัดการลุมน้ํา มก. เกษียณ คณะวนศาสตร 

ภาควิชาอนุรักษวิทยา

 โทร.0 2579 0172

2 นายขวัญชัย  สมบัติศิริ ศ. กส.บ.                

Dip.Ing.Agr.          

Dr.Agr.

กีฏวิทยา สารธรรมชาติและสารเคมี

ปองกันและกําจัดแมลง

มก. เกษียณ 100/750              

ซ.เสนานิคม 1       

ถ.พหลโยธิน  

ลาดพราว     

กรุงเทพฯ 10230  

โทร.0 2570 2622,   

0 2570 2708

3 นายณรรฐพล  วัลลียลักษณ ศ. กส.บ.(กีฏวิทยา)      

M.S.(Natural 

Products)             

Dr.rer.Nat.tech.Cert. 

in Argriculture

กีฏวิทยา กีฏวิทยาสิ่งแวดลอม มก. เกษียณ 51/2 ซ.อยูเย็น      

ถ.รามอินทรา 

กรุงเทพฯ 10230   

โทร. 0 2510 5860

Page 1 of 34



09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร วนศาสตรและการประมง

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

4 นายสุธรรม  อารีกุล ศ.11 กส.บ.                

ประกาศนียบัตรรังสี

ไอโซโทป               

M.S.                    

Ph.D.

กีฎวิทยา พิษวิทยาของแมลง มก. เกษียณ 58/27 ซอยทาน

ผูหญิงพหลฯ แขวง

ลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900  

โทร.0 2579 2045

0 2579 2027

5 นางอังศุมาลย  จันทราปตย ศ.11 วท.บ.(เกษตรศาสตร)

วท.ม.(เกษตรศาสตร) 

Ph.D.(Entomology)

กีฎวิทยา อนุกรมวิธานของไร มก. ภาควิชากีฏวิทยา   

คณะเกษตร          

โทร.0 2579 1027

6 นางทิพยวดี   อรรถธรรม ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร)  

 M.S.(Entomology)     

Ph.D.(Entomology)

กีฏวิทยา โรควิทยาของแมลง และ

การควบคุมกําจัดแมลง

ดวยจุลินทรีย, ไหมปาและ

การเพาะเลี้ยง

มก. ภาควิชากีฏวิทยา   

คณะเกษตร   

กําแพงแสน           

โทร. 0 3428 1268
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร วนศาสตรและการประมง

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

7 นายธีรภาพ  เจริญวิริยะภาพ ศ. วท.บ. (เกษตรศาสตร)

วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะ

แวดลอม)            

Ph.D. (Medical 

Zoology)

กีฏวิทยา กีฏวิทยา มก. ภาควิชากีฏวิทยา    

คณะเกษตร        

โทร. 0 2942 7131

8 นายนิวัติ  เรืองพานิช ศ. วน.บ.(การจัดการ     

ปาไม)                

วท.ม.(วนวัฒนวิทยา)  

Ph.D.(Rang Ecology)

ชีววิทยาปาไม นิเวศวิทยาทุงหญา มก. เกษียณ 88/155 ซ.เอี่ยมพานิช

 ถ.รามอินทรา    

แขวงอนุสาวรีย    

เขตบางเขน 

กรุงเทพฯ 10220    

โทร.0 2552 1261

9 นายไพศาล  เหลาสุวรรณ ศ.(มทส.) กส.บ.            

M.S.(Plant Science)  

Ph.D.(Plant Breeding)

  เทคโนโลยี   

การผลิตพืช

ปรับปรุงพันธุพืช มทส. สํานักวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร

 สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ 

โทร.0 4422 4152-3
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร วนศาสตรและการประมง

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

10 นายอารีย  วรัญูวัฒก ศ.(มทส.) Ph.D.(Agronomy)   เทคโนโลยี   

การผลิตพืช

ปรับปรุงพันธุพืช มทส. สํานักวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร

 สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ 

โทร.0 4422 4152-3

11 นายนันทกร  บุญเกิด ศ.(มทส.) กส.บ.(ปฐพีวิทยา) 

M.S.(Soil 

Microbiology)  

Ph.D.(Soil 

Microbiology)

จุลินทรียดิน การผลิตปุยชีวภาพ, การ

ผลิตองุนและไวน, เกษตร

อินทรีย

มทส. สํานักวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร

 สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ 

โทร.0 4421 7006

12 นางทัศนีย  อัตตะนันทน ศ. กส.บ.              

M.S.(Soil Science)  

Dr.Agr.(Soil Science)

ปฐพีวิทยา เคมีและความสมบูรณ  

ของดิน

มก. เกษียณ คณะเกษตร      

ภาควิชาปฐพีวิทยา  

โทร.0 2942 8104-5 ,

 0 2942 8513
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร วนศาสตรและการประมง

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

13 นายปยะ  ดวงพัตรา ศ. กส.บ.                   

M.S.(Soils)           

Ph.D.(Soild Fertility 

and Chemistry)

ปฐพีวิทยา ปุยและสารปรับปรุงดิน, 

ปฐพีวิทยา

มก. เกษียณ 77/6  ดาวเรือง จี-6  

หมูบานเสนานิเวศน 

เสนานิคม 1  

พหลโยธิน ลาดพราว

 กรุงเทพฯ 10230    

 โทร.0 2578 1619,  

 0 2579 2292

14 นายศุภมาศ  พนิชศักดิ์พัฒนา ศ. กส.บ.(ปฐพีวิทยา)     

วท.ม.(ปฐพีวิทยา)     

Ph.D.(Agricultural 

Chemistry)

ปฐพีวิทยา จุลชีววิทยาและมลภาวะ, 

ภาวะมลพิษของดินและ

การจัดการวัสดุเหลือใช

มก. คณะเกษตร        

ภาควิชาปฐพีวิทยา  

โทร. 0 2942 8538,  

 0 2942 8533

15 นายสรสิทธิ์  วัชโรทยาน ศ.11 B.S.                       

M.S.                      

Ph.D.

ปฐพีวิทยา ความอุดมสมบูรณของดิน มก. เกษียณ 50 นวธานี ซอย 4 

สุขาภิบาล 2         

คันนายาว กรุงเทพฯ 

10230              

โทร.0 2376 1255-6
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร วนศาสตรและการประมง

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

16 นางสุนทรี  ยิ่งชัชวาลย ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร) 

M.S.(Soil Physics)   

Ph.D.(Soil Physics)

ปฐพีวิทยา ชลศาสตรในระบบดิน

(ฟสิกสของดิน)

มก. คณะเกษตร          

โทร.0 3428 1105-7 

ตอ 452

17 นายอํานาจ  สุวรรณฤทธิ์ ศ.11 กส.บ.                   

Ph.D.(Soil Science)

ปฐพีวิทยา ความอุดมสมบูรณของดิน

และโภชนาการของพืช

มก. เกษียณ คณะเกษตร         

ภาควิชาปฐพีวิทยา   

โทร.0 2942 8104-5

18 นายเอิบ  เขียวรื่นรมณ ศ. กส.บ.                   

M.Sc.(Applied 

Geomorphology)   

Ph.D.(Geochemistry)

ปฐพีวิทยา Soil Genesis and 

Calssification, Survey 

and Land Use Planning 

มก. เกษียณ คณะเกษตร         

ภาควิชาปฐพีวิทยา   

โทร.0 2942 8104-5 

ตอ 219
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร วนศาสตรและการประมง

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

19 นายชัยทัศน  ไพรินทร ศ. กส.บ.(ปฐพีวิทยา)    

M.Sc.(Soil Science) 

Ph.D.(Soil Fertility & 

Management)

ปฐพีวิทยา การจัดการดินและการ

อนุรักษดิน

มข. เกษียณ 619/9  ถ.มะลิวัลย 

ต.บานเปด อ.เมือง 

จ.ขอนแกน 40000   

 โทร. 0 4333 3819

20 นางพงศศิริ  พชรปรีชา ศ. กส.บ.(ความอุดม

สมบูรณของดิน)      

M.S.(Soil Fertility) 

Ph.D.(Improvement of 

Saline Soil)

ปฐพีวิทยา ความสมบูรณของดิน มข. เกษียณ คณะเกษตรศาสตร 

ภาควิชาปฐพีศาสตร 

โทร.0 4324 6535-53

 ตอ 2330,2331

21 นางเพิ่มพูน  กีรติกสิกร ศ. กส.บ.(ปฐพีวิทยา)

M.Sc.(Soil Fertility)

Ph.D.(Soil Chemistry)

ปฐพีศาสตร จุลธาตุอาหารพืช, โบรอน มข. เกษียณ คณะเกษตรศาสตร 

ภาควิชาทรัพยากร

ที่ดินและสิ่งแวดลอม

โทร.0 4336 4639
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร วนศาสตรและการประมง

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

22 นายไพบูลย  วิวัฒนวงศวนา ศ. B.S.(Agronomy)

M.S.(Soil Science)

Ph.D.(Soil Science)

ปฐพีศาสตร เคมีดิน, ความอุดมสมบูรณ

ของดิน

มช. เกษียณ 117/104 หมูที่ 12   

ต.ปาแดด อ.เมือง   

จ.เชียงใหม 50100   

 โทร. 0 5328 4965

23 นางสุภาพ มงคลประสิทธิ์ ศ. M.S.(Fisheries)    

M.A.(Biological 

Science)              

ภ.บ.

ชีววิทยาประมง ชีววิทยาประมง, 

อนุกรมวิธาน

มก. เกษียณ 52/56                  

ซ.เกษตรศาสตร 7   

ถ.พหลโยธิน     

แขวงลาดยาว       

เขตจตุจักร  

กรุงเทพฯ 10900    

โทร. 0 2579 5838,  

0 2940 5052

24 นางกาญจนภาชน ลิ่วมโนมนต ศ. ภ.บ.               

M.Sc.(Fisheries)

ประมง ชีววิทยาประมง (สาหราย

และหญาทะเล)

มก. เกษียณ 135 ซ.เฉลิมสุข      

ถ.พหลโยธิน       

แขวงจันทรเกษม     

เขตจตุจักร  

กรุงเทพฯ 10900    

โทร.0 2942 8701
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร วนศาสตรและการประมง

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

25 นางลัดดา  วงศรัตน ศ. กม.บ.                   

M.S.(Natural 

Resource)

ประมง ชีววิทยาประมง           

(แพลงตอน)

มก. เกษียณ คณะประมง ภาควิชา

ชีววิทยาประมง        

 โทร.0 2579 8801,  

 0 2579 5545 ตอ 

422

26 นายวิทย  ธารชลานุกิจ ศ. กม.บ. ประมง เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา           

 การสรางและการจัดการ

บอปลา

มก. เกษียณ 43/160 หมู 3         

 ซ.อัมรินทรนิเวศ  

แขวงอนุสาวรีย       

ขตบางเขน  

กรุงเทพฯ 10220     

 โทร.0 2561 3031

 0 2521 5103

27 นางอุทัยรัตน  ณ นคร ศ. วท.บ.(ประมง)        

วท.ม.(พันธุศาสตร)    

Ph.D.(Genetics and 

Breeding in Aquatic 

Animal)

ประมง เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา มก. คณะประมง ภาควิชา

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา    

โทร. 0 2579 7828 , 

0 2579 7831
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร วนศาสตรและการประมง

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

28 นายเกษม  จันทรแกว ศ. วน.บ.(วนศาสตร)       

วท.ม.(วนศาสตร)    

Ph.D.(Forest 

Hydrology)

ปาไม อนุรักษวิทยาและ

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

มก. เกษียณ 100/2  ซ.รามอินทรา

นิเวศน ถ.รามอินทรา

 แขวงจรเขบัว 

กรุงเทพฯ 10230     

โทร. 0 2579 2116

29 นางสุภรณ  โพธิ์เงิน ศ. สพ.บ.                  

Dr.med.Vet

ปรสิตวิทยา Helminthology จฬ. เกษียณ 140 อินทามระ 29 

แยก 4  ถ.สุทธิสาร 

แขวงสามเสนใน    

เขตพญาไท 

กรุงเทพฯ 10400    

โทร. 0 2278 4743   

 0 2511 3318

30 นางมนทกานติ  วัชราภัย ศ. วท.บ.(พฤกษศาสตร)  

วท.ม.(พฤกษศาสตร)

พฤกษศาสตร การเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช,  

กลวยไม

จฬ. เกษียณ  26  ถนนสุขุมวิท  

ซอย 59 แขวงคลอง

ตันเหนือเขตวัฒนา  

กรุงเทพฯ 10110    

โทร.0 2390 1485,   

0 2391 5651

Page 10 of 34



09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร วนศาสตรและการประมง

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

31 นายทวีศักดิ์   บุญเกิด ศ. วท.บ.(พฤกษศาสตร) 

วท.ม.(พฤกษศาสตร) 

Ph.D.(Plant Ecology)

พฤกษศาสตร สัณฐานวิทยา, กายวิภาค, 

อนุกรมวิธาน, เฟรน, ไม

ดอก

จฬ. ภาควิชาพฤกษศาสตร

 คณะวิทยาศาสตร    

 โทร. 0 2218 5505

32 นายประนอม  จันทรโณทัย ศ.11 วท.บ.(ชีววิทยา)        

วท.ม.(พฤกษศาสตร)  

ศศ.บ.(รัฐศาสตร)    

Doctor of Philosophy 

(Plant Taxonomy)

พฤกษศาสตร พฤกษศาสตร มข. คณะวิทยาศาสตร 

ภาควิชาชีววิทยา  

โทร.0 4324 2331-9

33 นางอักษร  ศรีเปลง ศ.11 วท.บ.(ชีววิทยา)    

M.S.(Botany)

พฤกษศาสตร สาหราย, เฟรน มก. เกษียณ 44/23 ซอยจอมพล 

ลาดพราว 15        

ถนนลาดพราว        

แขวงลาดยาว      

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

10900                

โทร. 0 2511 0052
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร วนศาสตรและการประมง

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

34 น.ส.พวงเพ็ญ  ศิริรักษ ศ. วท.บ.(พฤกษศาสตร) 

M.S. (Botany)

พฤกษศาสตร อนุกรมวิธานพืช มอ. เกษียณ คณะวิทยาศาสตร 

ภาควิชาชีววิทยา    

โทร.0 7428 8515

35 นายรุงโรจน  ธนาวงษนุเวช ศ. สพ.บ.     

M.S.(Veterinary 

Pathology)   

Ph.D.(Veterinary 

Pathology)

พยาธิวิทยา พยาธิวินิจฉัย, โรคพีอาร

อารเอสในสุกร, วิทยา

ภูมิคุมกัน

จฬ. ภาควิชาพยาธิวิทยา 

(หนวยพยาธิวิทยา) 

คณะสัตว

แพทยศาสตร      

โทร. 0 2218 9616

36 นายประดิษฐ  พงศทองคํา ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร)  

วท.ม.(พันธุศาสตร)

พันธุศาสตร พันธุศาสตร มก. คณะวิทยาศาสตร 

ภาควิชาพันธุศาสตร 

โทร.0 2942 8761-7

37 นายกฤษฎา  สัมพันธารักษ ศ. กส.บ.                

M.S.(Farm Crops)  

Ph.D.(Agronomic 

Crop Science)

พืชไรนา การปรับปรุงพันธุพืช, 

ขาวโพด

มก. เกษียณ ภาควิชาพืชไร     

คณะเกษตร        

โทร.0 2579 4371    

  ตอ 110 ,            

 0 2942 8640
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร วนศาสตรและการประมง

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

38 นายเจริญศักดิ์  โรจนฤทธิ์พิเชษฐ ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร)  

วท.ม.(เกษตรศาสตร) 

Ph.D.(Plant Breeding)

พืชไรนา การปรับปรุงพันธุพืช มก. คณะเกษตร 

ภาควิชาพืชไรนา     

 โทร.0 2942 8641

39 นายชํานาญ  ฉัตรแกว ศ. กส.บ.           

M.S.(Plant  Breeding) 

Ph.D.(Plant Breeding)

พืชไรนา การปรับปรุงพันธุพืช, พันธุ

ศาสตร

มก. เกษียณ 843 หมู 2             

ถ.งามวงศวาน    

ซอย 31 ต.บางเขน 

อ.เมือง  จ.นนทบุรี 

11000               

โทร.0 2588 1270

40 นายพีระศักดิ์  ศรีนิเวศน ศ.11 วท.บ.(เกษตรศาสตร) 

วท.ม.(พันธุศาสตร)   

Ph.D.(Plant Breeding 

and Genetics)

พืชไรนา พันธุศาสตรและการ

ปรับปรุง  พันธุพืช,พืชไร

,สถิติการวางแผนทดลอง

มก. คณะเกษตร 

ภาควิชาพืชไรนา    

โทร.0 2942 8010-9 

ตอ 211
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร วนศาสตรและการประมง

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

41 นายรังสิต  สุวรรณมรรคา  

          (สุวรรณเขตนิคม)

ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร)  

วท.ม.(เกษตรศาสตร)  

Ph.D.(Crop and Soil 

Science)

พืชไรนา สารกําจัดวัชพืช มก. เกษียณ สถาบันวิจัยและ

พัฒนา               

แหงมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร      

โทร.0 2579 4956,   

0 2579 0032

42 นายสายัณห  ทัดศรี ศ.11 วท.บ.(เกษตรศาสตร) 

DTA.(Agronomy)  

M.Agr.Sc.          

(Agronomy) 

Ph.D.(Agronomy and 

Physiology)

พืชไรนา พืชอาหารสัตวและการ

จัดการทุงหญาเลี้ยงสัตว

มก. คณะเกษตร 

ภาควิชาพืชไรนา     

โทร.0 2579 3130

43 นายสุจินต  จินายน ศ. B.S.(Plant Genetics)  

M.S.(Genetics)  

Ph.D.(Plant Breeding)

พืชไรนา พันธุศาสตรและการ         

  ปรับปรุงพันธุพืช

มก. เกษียณ มหาวิทยาลัย      

นเรศวร               

โทร.0 5526 1000-4
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร วนศาสตรและการประมง

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

44 นายสุมินทร  สมุทคุปต ศ. กส.บ.(พืชไรนา)      

M.S.(Plant Breeding) 

Dr.sc.arg.(Plant 

Breeding)

พืชไรนา การปรับปรุงพันธุ มก. เกษียณ 270/30 หมูบาน

โรแยล  รามคําแหง  

65 กรุงเทพฯ  10310

 โทร.0 2542 2394

45 นายอภิพรรณ  พุกภักดี ศ. B.S.Agriculture

Dip.Agr.Sci.

M.Agr.sci.

Ph.D.(Crop 

Physiology)

พืชไรนา ถั่วเหลือง มก. เกษียณ คณะเกษตร  

ภาควิชาพืชไรนา     

โทร.0 2579 3130  

ตอ 116

46 นายอารันต  พัฒโนทัย ศ. กส.บ.         

M.S.(Plant Breeding) 

Ph.D.(Plant Breeding)

พืชไร การปรับปรุงพันธุพืช; ถั่ว

ลิสง, เกษตรเชิงระบบ

มข. เกษียณ คณะเกษตรศาสตร  

ภาควิชาพืชไร       

โทร.0 4334 2949
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร วนศาสตรและการประมง

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

47 นายอํานวยศิลป  สุขศรี ศ. B.A.(English)           

B.S.Argi.(Plant Sci.) 

M.Sc.(Crop 

Physiology)              

Ph.D.(Crop 

Physiology)

พืชไร การปรับปรุงพันธุ มข. เกษียณ คณะเกษตรศาสตร 

ภาควิชาพืชไร       

โทร.0 4324 6535-53

48 นายจักรี  เสนทอง ศ. วท.ม.(พืชไร)           

M.S.(Agronomy)     

Ph.D.(Agronomy)

พืชไรนา สรีรวิทยาการผลิตพืชไร   

โดยเฉพาะสรีร วิทยาการ

ทนแลง

มช. เกษียณ คณะเกษตรศาตร 

ภาควิชาพืชไร      

โทร.0 5394 4047

49 นายเฉลิมพล  แซมเพชร ศ. วท.บ.(พืชไร)    

M.Agr.(Agronomy)

พืชไรนา สรีรวิทยาการผลิตพืชไร มช. เกษียณ คณะเกษตรศาตร  

ภาควิชาพืชไร       

โทร.0 5394 4049-51
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร วนศาสตรและการประมง

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

50 นางเบญจวรรณ  ฤกษเกษม ศ.11 B.S.(Agriculture)     

M.S.(Agriculture)    

Ph.D.(Plant Nutrition)

พืชไรนา จุลธาตุอาหาร, ธาตุอาหาร

พืช , เกษตรนิเวศน

มช. เกษียณ คณะเกษตรศาตร 

ภาควิชาพืชไร      

โทร.0 5394 4621-2

51 นายจริงแท  ศิริพานิช ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร) 

M.S.(Plant 

Physiology)            

Ph.D.(Plant 

Physiology)

พืชสวน ชีววิทยาหลังการเก็บเกี่ยว มก. ภาควิชาพืชสวน 

คณะเกษตร       

โทร.0 2942 8200-45

52 นายชูพงษ  สุกุมลนันทน ศ. กส.บ.                  

M.Sc.(Horticulture)

พืชสวน พืชสวน-ไมผล มก. เกษียณ ภาควิชาพืชสวน 

คณะเกษตร            

โทร.0 2579 0308

53 นางเบญจมาศ  ศิลายอย ศ.11 กส.บ.(พืชสวน)       

วท.ม.(เกษตรศาสตร)

พืชสวน การปรับปรุงพันธุ มก. เกษียณ คณะเกษตร 

ภาควิชาพืชสวน     

โทร.0 2579 308   

ตอ 138
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร วนศาสตรและการประมง

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

54 นายปวิณ  ปุณศรี ศ. B.S.(Horticulture)    

M.S.(Horticulture)

พืชสวน สรีรวิทยาทางไมผล มก. เกษียณ 111 ถ.พหลโยธิน    

ซ.สายลม สามเสนใน

 พญาไท กรุงเทพฯ 

10400             

โทร.0 227 26780

55 นางสมเพียร  เกษมทรัพย ศ. กส.บ.       

M.Sc.(Horticulture)

พืชสวน ไมดอก มก. เกษียณ คณะเกษตร 

ภาควิชาพืชสวน   

โทร.0 2591 4891

56 นายสายชล  เกตุษา ศ.11 วท.บ.(เกษตรศาสตร) 

M.S.(Horticulture)  

Ph.D.(Postharvest 

Physiology)

พืชสวน สรีรวิทยาและเทคโนโลยี

หลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน

มก. คณะเกษตร  

ภาควิชาพืชสวน   

โทร.0 2579 0308
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร วนศาสตรและการประมง

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

57 นายเวียง  เชื้อโพธิ์หัก ศ. กม.บ.         

M.S.(Zoology)  

Ph.D.(Fisheries and 

Allied Aquacultures)

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา มก. เกษียณ 12/5 หมู 1           

ซ.ลาดพราว 19     

แขวงจรเขบัว       

เขตลาดพราว 

กรุงเทพฯ 10230     

โทร. 0 2570 5381

58 น.ส.มาลินี  ลิ้มโภคา ศ. สพ.บ.                   

M.S.(Veterinary 

Medical Science)  

Ph.D.(Veterinary 

Medical Science)

เภสัชวิทยาทาง  

สัตวแพทย

เภสัชวิทยาทางสัตวแพทย มก. คณะสัตว

แพทยศาสตร   

ภาควิชาเภสัชวิทยา 

โทร.0 2579 7537

59 นางสิรนุช  ลามศรีจันทร ศ. กส.บ.     

M.S.(Genetics)   

Ph.D.(Crop Science)

รังสีประยุกตและ

ไอโซโทป

การปรับปรุงพันธุพืช , รังสี

ประยุกตและไอโซโทป, 

พันธุศาสตร

มก. เกษียณ 100/459              

ซ.รามอินทรา 67    

ถ.รามอินทรา      

เขตคันนายาว  

กรุงเทพฯ 10230    

โทร.0 2510 1999
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร วนศาสตรและการประมง

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

60 นายธรรมศักดิ์  สมมาตย ศ.11 วท.บ.(เกษตรศาสตร) 

วท.ม.(เกษตรศาสตร) 

Ph.D.(Plant Pathology)

โรคพืช  มก. คณะเกษตร    

ภาควิชาโรคพืช    

โทร.0 2579 1026

61 นายธีระ  สูตะบุตร ศ. B.S.(Plant Pathology) 

M.S.(Plant Pathology) 

Ph.D.(Plant Pathology)

โรคพืช วิสาวิทยา มก. เกษียณ คณะเกษตร  

ภาควิชาโรคพืช       

โทร. 0 2579 1027

62 นายสืบศักดิ์  สนธิรัตน ศ. กส.บ.          

M.S.(Plant Pathology) 

Ph.D.(Plant Pathology)

โรคพืช โรคพืช มก. เกษียณ คณะเกษตร  

ภาควิชาโรคพืช    

โทร.0 2942 8044 ,  

0 2942 8349 ตอ  22
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร วนศาสตรและการประมง

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

63 นายเชิดชัย  รัตนเศรษฐากุล ศ. สพ.บ.             

M.Sc.(Avian 

Pathology)       

Ph.D.(Avian 

Immunology)

โรคสัตวปก พยาธิวิทยา มข. เกษียณ คณะสัตว

แพทยศาสตร 

ภาควิชาอายุรศาสตร 

โทร.0 4324 6535-53

 ตอ 2491

64 นายพงษศักดิ์  สหุนาฬุ ศ.11 วน.บ.(วนศาสตร)     

วท.ม.(วนศาสตร สาขา

วนวัฒนวิทยา)  

D.Agr.(Forest Ecology)

วนศาสตร วนวัฒนวิทยา มก. เกษียณ คณะวนศาสตร 

ภาควิชาวนวัฒน

วิทยา               

โทร.0 2579 0171

65 นายสนิท  อักษรแกว ศ. วน.บ.                   

วท.ม.(วนศาสตร)     

Ph.D.(Botany and 

Plant Pathology)

วนศาสตร นิเวศวิทยาทางพืช,          

    ปาชายเลน

มก. เกษียณ สถาบันสิ่งแวดลอม

ไทย 16/151-154 

เมืองทองธานี       

ถ.บอนดสตรีท       

ต.บางพูด              

อ.ปากเกร็ด           

จ.นนทบุรี 11120     

โทร.0 2503 3333   

ตอ 404
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร วนศาสตรและการประมง

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

66 นางเสาวภา  อังสุภานิช ศ. วท.บ. (ศึกษาศาสตร)  

วท.ม. (ชีววิทยาทาง

ทะเล)                  

Ph.D. (Aquatic 

Environmental 

Science)

วาริชศาสตร มอ. ภาควิชาวาริชศาสตร

 คณะทรัพยากร- 

ธรรมชาติ            

โทร.0 7421 2822

67 นายพีระศักดิ์  จันทรประทีป ศ.11 สพ.บ.                   

F.R.V.A.C.               

(Microbiology /Food 

Hygiene) 

D.T.V.M.(Tropical 

Veterinary Medicine) 

M.Sc.V.(Veterinary 

Medicine/ 

Reproduction)

วิทยาการสืบพันธุ วิทยาการสืบพันธุ จฬ. เกษียณ คณะสัตว

แพทยศาสตร    

ภาควิชาสูติศาสตร-

เธนุเวชวิทยา และ

วิทยาการสืบพันธุ     

โทร.0 2218 9644-5
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร วนศาสตรและการประมง

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

68 นายอรรณพ  คุณาวงษกฤต ศ.11 สพ.บ.         

F.R.V.C.S.(Animal 

Reproduction)    

Ph.D.(Animal 

Reproduction)

วิทยาการสืบพันธุ วิทยาการสืบพันธุ ระบบ

การสืบพันธุสัตว 

(เชี่ยวชาญพิเศษในสุกร)

จฬ. คณะสัตว

แพทยศาสตร    

ภาควิชาสูติศาสตร-

เธนุเวชวิทยา และ

วิทยาการสืบพันธุ     

โทร.0 2218 9644-5

69 นางนิธิยา  รัตนาปานนท ศ. วท.บ.(ชีวเคมี)     

วิทยาศาสตร

การแพทยพื้นฐาน 

(ชีวเคมี)                 

 Ph.D.(วิทยาศาสตร

การอาหาร)

วิทยาศาสตรการ

อาหาร

เคมีอาหาร, วิทยาการหลัง

การเก็บเกี่ยวพืชสวน

มช. เกษียณ คณะอุตสาหกรรม

เกษตร ภาควิชา

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร

 โทร.0 5322 1699

70 นางอรอนงค  นัยวิกุล ศ. วท.บ.(วิทยาศาสตร

การอาหาร)             

M.S.(Food Science)  

Ph.D.(Cereal Chem. 

& Tech.)

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการ

อาหาร

การใชประโยชนจากขาว  

ขาวสาลี มันสําปะหลัง และ

เมล็ดถั่ว,  เคมีอาหาร, 

วิเคราะหอาหาร

มก. ภาควิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการ

อาหาร คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร 

โทร.0 2562 5023
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร วนศาสตรและการประมง

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

71 นายสุทธวัฒน  เบญจกุล ศ. วท.บ. (อุตสาหกรรม

เกษตร)                  

 วท.ม. (เทคโนโลยีการ

อาหาร)               

Ph.D. (Food Science 

and Technology)

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการ

อาหาร

มอ. ภาควิชาเทคโนโลยี

การอาหาร คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร 

โทร.0 7421 2822

72 นางปราณี  ตันติวนิช ศ. สพ.บ.               

M.S.(Veterinary and 

Surgery)

ศัลยศาสตร ศัลยศาสตรสัตวเล็ก, รังสี

วิทยา,โรคนัยนตาสัตว

จฬ. เกษียณ คณะสัตว

แพทยศาสตร 

ภาควิชาศัลยศาสตร 

โทร.0 2218 9639

73 นายมาริษศักร  กัลลประวิทธ ศ. สพ.บ.        

MS.(Veterinary 

Clinical Sciences)   

Ph.D (Veterinary 

Clinical Sciences)

ศัลยศาสตร วิสัญญีและศัลยศาสตรออร

โธปดิกสทางสัตวแพทย

จฬ. คณะสัตว

แพทยศาสตร  

ภาควิชาศัลยศาสตร 

โทร.0 2218 9639
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร วนศาสตรและการประมง

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

74 นางอารี  วิบูลยพงศ ศ. เศรษฐศาสตรสหกรณ

บัณฑิต         

M.Sc.(Agricultural 

Development 

Economics)     

Ph.D.(Agricultural 

Economics)

เศรษฐศาสตร

เกษตร

เศรษฐศาสตรเกษตร มช. ภาควิชา

เศรษฐศาสตรเกษตร

คณะเกษตรศาสตร  

โทร. 0 5394 4621  

 ตอ 232

75 นายมงคล  เตชะกําพุช ศ. วท.บ. (สัตวศาสตร)   

สพ.บ.              

Doctorat de 3e 

cycle(Reproductive 

Physiology)

สูติศาสตรเธนุเวช

วิทยาและ

วิทยาการสืบพันธุ

เทคโนโลยีการยายฝากตัว

ออนเพื่อการปรับปรุงพันธุ

จฬ. คณะสัตว

แพทยศาสตร  

ภาควิชาสูติศาสตร

เธนุเวชวิทยาและ

วิทยาการสืบพันธุ    

โทร.0 2218 7007
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร วนศาสตรและการประมง

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

76 นายอติชาต  พรหมาสา ศ. สพ.บ.           

M.Sc.V.(Phthologie 

Chirurgicale)

ศัลยศาสตร ศัลยศาสตรสัตวใหญ จฬ. คณะสัตว

แพทยศาสตร 

ภาควิชาศัลยศาสตร 

โทร.0 2215 0871-3,

 0 2215 3619

77 นางโอภาวดี   เข็มทอง ศ. กส.บ.                    

พบ.ม.

สหกรณ สหกรณ มสธ

.

เกษียณ สาขาวิชาสงเสริม

การเกษตรและ

สหกรณ              

โทร. 0 2504 8046

78 นายดิเรก  ฤกษหราย ศ. กส.บ.                   

ศศ.ม.(พัฒนาขุมชน)   

Ph.D.(Extension 

Education)             

Post Doctoral Fellow 

(Institutional Research)

สงเสริมการเกษตร สงเสริมการเกษตรและ

พัฒนาชนบท

มก. เกษียณ สํานักสงเสริมและ

ฝกอบรม ฝาย

วิเคราะหโครงการ  

โทร.0 2579 2715
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร วนศาสตรและการประมง

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

79 นายบุญธรรม  จิตตอนันต ศ. กส.บ.(กีฏวิทยา)      

M.S.(Cooperative 

Extension)          

Ph.D.(Agricultural 

Education)

สงเสริมการเกษตร สงเสริมการเกษตร,      

ศึกษาศาสตร-เกษตร

มก. เกษียณ 99/10 หมู 3          

ซ.วิภาวดี 60        

ถ.วิภาวดีรังสิต  

กรุงเทพฯ 10210    

โทร.0 2942 8706 ,  

 0 2579 4897

80 นายวิจิตร  อาวะกุล ศ. กส.บ.(สงเสริม

การเกษตร)     

M.A.(Ag.Ed. & Ext.Ed.)

สงเสริมการเกษตร การสงเสริมการเกษตร, 

การฝกอบรม, การ

ประชาสัมพันธ , 

การศึกษาการเกษตร

มก. เกษียณ 52/66 ซอยพหลโยธิน

 45 ถ.พหลโยธิน  

แขวงลาดยาว        

เขตจตุจักร   

กรุงเทพฯ 10900    

โทร.0 2579 0641

81 นายพงษศักดิ์  อังกสิทธิ์ ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร) 

M.S.(Agr.Extention 

and Agr.Ed.)    

Ed.D.(Agr.Extention 

and Agr.Ed.)

สงเสริมการเกษตร สงเสริมและเผยแพร

การเกษตร

มช. คณะเกษตรศาสตร 

ภาควิชาสงเสริมและ

เผยแพรการเกษตร  

โทร.0 5394 4018-9
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร วนศาสตรและการประมง

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

82 นายนําชัย  ทนุผล ศ. B.S.A. (Agronomy)   

M.Agr.(Agricultural 

and Extension 

Education)             

Ed.S (Agricultural and 

Extension Education)  

Ph.D.(Extension 

Education and 

Community 

Development)

สงเสริมการเกษตร การจัดการการทองเที่ยว

เชิงนิเวศ, ศึกษาศาสตร

เกษตร, การพัฒนาชนบท

มจ. คณะพัฒนาการ

ทองเที่ยว           

โทร.0 5349 8136

83 นายสิน  พันธุพินิจ ศ. วท.บ.(ศึกษาศาสตร-

เกษตร)                  

วท.ม.(เกษตรศาสตร)

Ph.D.(Extension 

Education)

สงเสริมการเกษตร การสงเสริมการเกษตร มสธ. เกษียณ 32/211 หมูที่ 9 

(ตลาดไท)            

ถ.พหลโยธิน          

ต.คลองหนึ่ง         

อ.คลองหลวง        

จ.ปทุมธานี 12120  

โทร. 0 2529 4916
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร วนศาสตรและการประมง

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

84 นางเกศินี  ปายะนันทน ศ. กส.บ.(เคหศาสตร)    

ศศ.ม.(พัฒนาชุมชน)  

Ph.D.(Agricultural 

Economics)

สงเสริมและนิเทศ

ศาสตรเกษตร

การพัฒนาชุมชน การปลูก

หมอนเลี้ยงไหม

มก. เกษียณ คณะเกษตร ภาควิชา

สงเสริมและนิเทศ

ศาสตรเกษตร       

โทร. 0 2942 8010-9

85 นายณรงคศักดิ์  ชัยบุตร ศ.11 สพ.บ.                    

วท.ม.(สรีรวิทยา)     

Dip. In 

Animal(Physiology 

and Biochemistry)   

Ph.D.(Nutrition 

Physiology)

สรีรวิทยา สรีรวิทยาการหลั่งน้ํานม 

การทํางานของรางกายใน

สภาพแวดลอมอุณหภูมิสูง

 พยาธิชีววิทยาระบบ

ขับถายปสสาวะ

จฬ. เกษียณ คณะสัตว

แพทยศาสตร    

ภาควิชาสรีรวิทยา    

โทร.0 2218 9740

86 นางประภา  ลอยเพ็ชร ศ. สพ.บ.                 

F.R.V.A.C.(Anim 

Physiol)

สรีรวิทยา การปรับตัวของสัตวตอ

อุณหภูมิ สรีรวิทยา

เกี่ยวกับสัตว

จฬ. เกษียณ 61 ซ. สวนแดน     

ถ.ชัยพฤกษ          

ต.ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน

 กรุงเทพฯ 10170   

โทร.0 2433 4908
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร วนศาสตรและการประมง

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

87 น.ส.ชลลดา   บูรณกาล ศ. วท.บ.(สัตวศาสตร)     

สพ.บ.                    

วท.ม.                   

Ph.D.(Comparative 

Medial Science)

สรีรวิทยา Medical Science 

Agriculture and Biology

จฬ. ภาควิชาสรีรวิทยา   

คณะสัตว

แพทยศาสตร      

โทร. 0 2218 9741

88 นายสมชาย  จันทรผองแสง ศ. สพ.บ.                   

M.Agri.Sci.(Animal 

Production)

สัตวบาล สัตวบาล จฬ. ภาควิชาสัตวบาล    

คณะสัตว

แพทยศาสตร      

โทร. 0 2218 9678,  

 0 2218 9687

89 นายจรัญ  จันทลักขณา ศ.11 B.S.(Animal 

Husbandry)         

M.S.(Animal 

Husbandry)         

Ph.D.(Diary Breeding)

สัตวบาล การผลิตสัตว,   ระบบการ

ผลิต   ปศุสัตว ,  

การเกษตรยั่งยืน, การ

ปรับปรุงพันธุสัตว

มก. เกษียณ ตู ป.ณ. 1014 ปทฝ. 

เกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตร 

ศาสตร                

โทร.0 2579 4214
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร วนศาสตรและการประมง

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

90 นายชาญวิทย  วัชรพุกก ศ. B.App.Sc.(Rural 

Technology)       

M.Agr.Sc.(Animal 

Science)                 

Ph.D.(Animal Science)

สัตวบาล สรีรวิทยาสิ่งแวดลอมของ

สัตว

มก. เกษียณ คณะเกษตร ภาควิชา

สัตวบาล               

โทร.0 2579 1120

91 นายไพฑูรย  อิงคสุวรรณ ศ. B.S.(Animal Science) 

Ph.D.(Animal 

Physiology)

สัตวบาล สัตวบาล สรีรวิทยา มก. เกษียณ 32 หมูบานเมืองแกว 

 หมูที่ 13 อ.บางพลี  

จ.สมุทรปราการ 

10540              

โทร.0 2316 6745

92 นายบุญฤา  วิไลพล ศ. กส.บ.(พืชอาหารสัตว)

 M.Agr.Sc.(Tropical 

Pasture Management) 

M.S.(Forage 

Husbandry and 

Animal Nutrition)      

Ph.D.(Tropical 

Pasture Management)

สัตวบาล พืชอาหารสัตวและการ

จัดการ

มข. เกษียณ คณะเกษตรศาตร  

ภาควิชาสัตวศาสตร 

โทร.0 4324 4419,   

0 4324 6535-53     

ตอ 1984
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร วนศาสตรและการประมง

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

93 นายปรารถนา  พฤกษะศรี ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร)  

วท.ม.(เกษตรศาสตร)

สัตวบาล การเลี้ยงโคขุน โคเนื้อ มก. เกษียณ คณะเกษตร         

ภาควิชาสัตวบาล    

โทร.0 2579 8555

94 นายเมธา  วรรณพัฒน ศ.11 วท.บ.(สัตวศาสตร) 

M.S.(Ruminant 

Nutrition)              

Ph.D.(Ruminant 

Nutrition)

สัตวศาสตร โภชนศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง มข. ภาควิชาสัตวศาสตร 

คณะเกษตรศาสตร 

โทร.0 4320 2368

95 นายวินัย  ประลมพกาญจน ศ.(มวล.) วท.บ.(เกษตรศาสตร)  

วท.ม. (การผลิตสัตว) 

Ph.D. (Animal 

Nutririon)

สัตวศาสตร การผลิตสัตวเคี้ยวเอื้อง

ขนาดเล็ก, การผลิตสุกร, 

อาหารสัตว

มวล. สํานักวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร

 โทร.0 7567 3813

Page 32 of 34



09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร วนศาสตรและการประมง

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

96 นายสืบสิน  สนธิรัตน ศ. กม.บ.                    

 M.S.(Zoology)         

Ph.D.(Fisheries)

อนุกรมวิธาน อนุกรมวิธานของปลา มก. เกษียณ 20/50 หมู 18         

ซ.หมูบานแหวนยอด

 ถ.ลําลูกกา           

จ.ปทุมธานี 12150 

โทร.0 2995 9753

97 นายณรงค  นิยมวิทย ศ. วท.บ.              

M.Sc.(Food 

Technology)     

Ph.D.(Food 

Technology)

อาหารและ

โภชนาการ

อาหารและโภชนาการ มก. เกษียณ 100/398 หมูบาน  

รามอินทรานิเวศน  

ถ.รามอินทรา      

เขตคันนายาว 

กรุงเทพฯ 10230 

โทร.0 2510 1258

98 นายจิโรจ  ศศิปรียจันทร ศ. วท.บ.(สัตวศาสตร)     

สพ.บ.      

Ph.D.(veterinary 

Microbiology)

อายุรศาสตร  โรคสัตวปก เวชศาสตร

ปองกันในสัตวปก การ

วินิจฉัยโรคสัตวปก

จฬ. ภาควิชาอายุรศาสตร

 คณะสัตว

แพทยศาสตร       

โทร.0 2218 9412 ,  

0 2218 9409
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร วนศาสตรและการประมง

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

99 น.ส.ประภารัจ  หอมจันทน ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร) 

M.S.(Entomology) 

Ph.D.(Entomology)

กีฏวิทยา กีฏวิทยา มก. ภาควิชากีฏวิทยา   

คณะเกษตร          

โทร.0 2579 1027  

โทร. 029427131
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